INVEN AR, AMAR E DECORAR
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No giná b, :m casa, no carro, estamos tão lÚdlddüS do
que rm nos apcncbcmcs comu elis estão à
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uma divnaopequeoao espelho éo ¡Iiadoceno pm
visnahncnle ampliar o espaço. Em e uma apécie
de rm de decoração qlejá se tomou uma -vmdade
universal". quase do senso comum. Mas a udndade
dnsqaelhoststálmgedeseñcnr pm mpi.
Serão poucas as marcas de design de mobiliário com as quis os
deáguns de iniciais da Quanosal¡ tuhmmn, que niotàn no
seu catálogo meia ama deproposas de espelhos A
a tim' que »erumm
a¡ comidas Inn catálogo completo sem
..eaemmuar umabm seleção deespeuaor.
os eqaeanossio. deresímtmdênd: atual no deaigr deimeriores.
amava n qlantidadedemóveis espellndos :penas lparecemm
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das úmmas tam: de desagu qlev¡ amos. Consolas màvds de
.podmmer upelhada¡ eflcetadas. 'Ibdn :si: dnàmica criaiiv¡
antomo doseapdlaoseaewdaaeia deqleülís mão emALTA.
A tmdênáa e de u¡ romm :camada que deu ooranança nos
des' ers mais inspirados n
'em nos
dhos um mm
*

::largo

capozoerazergmnar asmaicssgrilhamesídeiis.

quemnweri. depmsar mnsmigxafarunmpom maumdesenuo
de uma coluna banca num emelho com uma ¡llnra de dois
medos? Emoquefez¡ designa italinnarPlohNavme. Avetuam
:ranma par¡ as mdanas caleçõts da marea casarmlano, e (pe
vai mccain¡ no cntálngo vimul da Qumusnla, dllco modelos
de eqnllms nos mAis mrpreeardrarues formam
e tamanhos,

Asimngcnsdemapilh¡ delivmse deum
saía' são colocados sobre um: base em mdf.
o :spdho vli aum da ma ñmçin plimária
de reñetí¡ a imagem. e assume um carálu
lúdico e eááico muito mais vincado do qae
essencialmeuusepmsañn.
ornesano
a mairrecmce coleção
“Parisian Floor', da mnrcn belga Deknmi,
amada pda deaagaaer Aduevy. Ainwiração
e da _genmdxil do piso palquê, instalado
nas mais tnúdomis ans ra-moems de eaado

nauman,
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modsniuçãodn armmeaurapandmse.
1: una coleção de espemos modular, e que
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pamite infinitas comlinações dos
vutical ou m horizonkal. conferindo ao espaço
uma ¡inâzniu muito espednl edirmmoaadom.
Este é o mdverso dos espeuaoe n: deconçio
e
e no dedgu de ima-íons'. Visio, mi'
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como o “Ewald” do designer Jem-mangas
d-or. Em fomn oomçr, parece que o espelho
chama sobre si a nos:: atenção. omn aquele
“Ico/f demegaroraecd comuna famoso quadro
“a Gntn" do raorueguee Edvard Munch. e da¡ o
name de Intima:: que François d'O: deu a esse

eqodho: “Edvnrafí
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aqui lhe
trouxemos, ir¡ agora, muito provwehnmte,
no gnásio m¡ rara dele, ouaar para o¡ eqxlhos
com outros alhos e va muito aum da imagem
renedda.
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